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ที ่105 /2560 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center : DMC 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 
      

 ตามที่งานสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้โรงเรียนจัดท า
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ด้วยโปรแกรม Data Center 2017 เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุนประเภทต่างๆจึงอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 และอาศัยอ านาจตาม
ค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่องมอบอ านาจบังคับบัญชา
ข้าราชการและลูกจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล ให้ค าปรึกษา การด าเนินงานให้เกิดความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 1.1  นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2  นายชลิต  เชื้อเพชร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 

1.3  นางสาวชุติมา  สุคันธตุล รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
1.4  นางสาวณภัทร  นรสิงห์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
1.5  นายสมศักดิ์  แก้วจันทร์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
1.6  นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7  นางสาวกัญหา  ศรีแตงอ่อน คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.9  นางสาวเกษมณี  พ่ึงนุสนธิ์ คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์  มีหน้าที ่ ช่วยเหลือ  แก้ไขเม่ือเกิดความขัดข้องของระบบ ประกอบด้วย 
 2.1  นายบุญสร้าง  เชี่ยวชาญ  หัวหน้า 
 2.2  นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์ ผู้ช่วย 
 2.3  นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค  ผู้ช่วย 
3.  ฝ่ายให้บริการข้อมูลประวัตินักเรียนรายบุคคล  มีหน้าที ่ ให้ข้อมูลและแจกเอกสารข้อมูลประวัตินักเรียนรายบุคคล 
ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาวสุณี  ภู่พานิช   หัวหน้า 
 3.2  นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์ ผู้ช่วย 
 3.3  นายพชรพล  จันทร์สุวรรณ  ผู้ช่วย 
4.  ฝ่ายเก็บข้อมูลน้้าหนัก  ส่วนสูง  มีหน้าที่  เก็บข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูงนักเรียนทุกระดับชั้นและกรอกข้อมูลลงระบบให้
แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
 4.1  นายทรงพล  ม่วงยิ้ม   หัวหน้า 

4.2  นายศุภโชค  สาระสันต์   ผู้ช่วย 



4.3  นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน  ผู้ช่วย 
5.  ฝ่ายกรอกข้อมูลลงโปรแกรม  DATA CENTER  มีหน้าที่  ด าเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 
 5.1  นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัยและนายจักรวาล  เข็มเงิน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
 5.2  นางธิราภรณ์  ใจมั่น และนายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
 5.3  นางสาวเตชินี  วิทยาปรชีากุลและนางสาวสมปอง  คุ้มสิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
 5.4  นางสาวเยาวเรศ พระโพธิว์ังซ้ายและนายธัญญากร  ธรรมกาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
 5.5  นายทศพร  จันทร์สุวรรณและนายชวลิต  พึ่งเสือ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 
 5.6  นายณัฐกานต์  บุญเสนและนายธนพัทธ์  อ่วมสอาด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 
 5.7  นางสาวจารุณี  ธนสินและนางสาวบงกช  เชื้อกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 
 5.8  นายสรณัฐ  ทนงศักดิ์วิเศษและนางสาวเบญจวรรณ  เรืองสังข์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 
 5.9  นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรมและนางสาวศศิธร  ค าพิลา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 
 5.10 นางสาวขวัญปวีร์  สิทธิเขตรกรณ์และนางสาวสุพรรษา มาดอนคา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 
 5.11 นางสาวนพวรรณ   วงศ์วาร      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 5.12 นางสาวสุพรรณษา  ชูเมฆ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 5.13 นางสาวศุภร  พวงมาลี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
 5.14 นางสาวปวีณา  บุญประดับ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 
 5.15 นายยุรนันท์  ปั้นนอก      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
 5.16 นางสาวภัทรพร  รักการดี      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 
 5.17 นายสุวรรณ  ปิ่นทอง      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
 5.18 นางสาวทัศวรรณ  พันธวาวงษ์                   ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
6.  ฝ่ายเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน  มีหน้าที่ เก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลนักเรียนยากจนลงระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 
3  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ หัวหน้า 
 6.2  นางสายใจ  กันประชา  ผู้ช่วย 
 6.3  นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค  ผู้ช่วย 
7.  ฝ่ายประสานงาน ประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง มีหน้าที ่ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลพร้อม
ทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบด้วย 
 7.1  นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ  หัวหน้า 
 7.2  นางสาวกัญหา  ศรีแตงอ่อน  ผู้ช่วย  
 7.3  นางสาวเกษมณี  พ่ึงนุสนธิ์  ผู้ช่วย 
 ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  
 
 
          (นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ) 

                             ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 


